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بسمهللالّرحمنالّرحیم

الحمدهللرّبالعالمینوصلّىهللعلىسیّدنامحمدوآله
الّطاهرینالمعصومین

 

ــّور تابناك  ــاك و بر گنبد من ــِد مطّهر پ ــالم بر مرق درود و س

ـــى الّرضـا - صـلوات هلل  اعلیحضـرت اقدس على بـن موس

ــاد که به برکت آن مرقد مطّهر و به همت خدمۀ آن  علیه - ب

آستان مقّدس مخطوطۀ حاضر از دستُبرد حوادث مصون مانده، 

ــدن در محفظۀ استتار  ــال پنهان ش و پس از قریب یک هزار س

اینک به َمنَظرۀ تجلّى و انتشار نشانده شده است.

ــۀ نفیس دیگر، در  ــۀ نفیس و چند مخطوط این مخطوط

ــى از بقاع و غرفات  ــت دیوار یک ــا و محفظه اى که در پش فض

ــده  ــرفًا و عظمًة- تعبیه ش حرم محترم رضوى - زاده هلل ش

ــده بوده است  بوده، و بنا به مصلحت وقت، به ودیعت نهاده ش

ــتبرد  ــوار محتجب گردد و از دس ــا حجاب دی ــا در آن فضا ب ت

ــالن و نااهالن مهاجم در امان بماند. و از آن جا که »پریرو  جاه

ــت که قریب چهل  ــتورى ندارد« مقّدر چنین بوده اس تاب مس

ــعۀ آن بقعۀ متبّرکه، از این  ــال پیش در هنگام تعمیر یا توس س

مخطوطات کشف حجاب و رفع نقاب شود و خداى را شکر که 

ــد و جلـوه اى از: )َو  ــن میراث فرهنگى مکتوبى بازیافته ش چنی

ُهم ِفى الُغُرفاِت آِمنـون( )سبا / 37( تجلّى کرد. معلوم نیست که 

ــن گنجینه و از جملۀ آن همین مخطوطۀ نفیس یعنى دیوان  ای

»ابومحمد خازن« آن شاعر بسیاردان فاضل را، که تاریخ کتابت 

ــال چهارصدوهشتادویک هجرى است، در چه زمان و بر  آن س

اثر بُروز چه فتنه و حـادثه اى در پـِس آن دیوار پنهان کرده اند. 

ــرمـانۀ اُزبکان؟ در اَیام آشوب  در فتنۀ غّزان؟ در حمـلـۀ بى ش

ــار؟ نمى دانم، چرا که سخن  ــاه افش و اضطرابات اعقاب نادرش

»ِدعبل ُخزاعى«)رض( که به تأیید حضرت رضا ـ صلوات هلل علیه ـ 

نیز رسیده مسلّم و محکم است که:

ــن ُمصیبٍة ــا م ــا لَه ــوٍس ی ــٌر بط و قب

ــا امروزه  ــن ودیعۀ گران به ــکر که ای ــر حال خدا را ش ــه ه و ب

ــعر  ــت و خازن اصلى ش ــتان قدس محفوظ اس در کتابخانۀ آس

ــالم ـ از آن به خوبى  ــام ثامن ضامن ـ علیه الس ــازن، یعنى ام خ

حفاظت و نگهدارى فرموده است و اینک صورت مطبوع آن به 

پیشنهاد استاد فاضل دانشگاه فردوسى آقاى دکتر محمدجعفر 

یاحّقى - أّیده هلل تعالى -و به همت و هزینۀ مرکز پژوهشى 

ــریف و  ــمند و ش میراث مکتوب  و زحمت و دّقت رئیس دانش

ــى - دامت افاضاته  ــت آن آقاى دکتر اکبر ایران فرهنگ دوس

ــت و این بنده  ــما خوانندۀ گرامى قرار گرفته اس - در برابر ش
پیشاپیش از زحمت و وقتى که مدیر محترم تولید مرکز مذکور 

ــر در تصحیح مطبعى آنچه به  ــل ارجمند آقاى محمد باه فاض

قلم این فقیر جارى شده است مبذول فرماید، سپاسگزارم.

ــت که آقاى دکتر ایرانى  ـ حفظه هلل  ــال اس بیش از یک س

ــتاده  ــى ـ تصویرى از این مخطوطه را براى این حقیر فرس تعال

ــت تا با تحریر مقدمه و مختصر تعلیقى که بعون هلل و مّنه  اس

ــورات مرکز پژوهشی  بتوانم بر آن بیفزایم آن را در جملۀ منش

ــارى  ــاند و این بنده با کمال شرمس میراث مکتوب به چاپ رس

ــما خوانندۀ فاضل برساند که ماه ها این »مائدۀ  باید به عرض ش

ــر روى انبوهى از  ــیده بود همچنان ب ــمانى« که برایم رس آس

ــده بود و همه روزه من بندۀ هشتاد و  کتاب هاى حقیر نهاده ش

ــال و ماهم و هم پیِر محنِت دردهاى  ــاله، که هم پیِر س چند س

ــود مى دیدم؛ ولى  ــکاه، آن را بر جاى خ ــمى و روحى جان جس

دیوانخازن،گوهرینویافته

احمدمهـدویدامغـانی*

ــتاد عزیزالوجود، به تقاضای حقیر،  ــی پوشیده نیست. این اس ــرآمدِی او در عصر حاضر در ادبیات عرب، بر کس ــتاد مهدوی دامغانی، به ویژه س * جایگاه علمی اس

مقدمه ای بر دیوان ابومحمد عبدهلل خازن، که از کهن ترین نسخ شعری عربی در کتابخانۀ آستان قدس رضوی است، نوشتند که قرار است همراه با عکس نسخه 

ــخه نداشته باشد،  ــی رغبت به تهیۀ عکس نس ــت اندکی چاپ اثر به طول انجامد و یا هر کس ــود، اما نظر به این که ممکن اس ــخه برگردان چاپ ش به صورت نس

تصمیم به چاپ آن در گزارش میراث نیز گرفتیم. )سردبیر(
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فرصت مطالعۀ دقیق و بررسى کامل آن و تنظیم و تحریر آنچه 

ــیده است نداشتم، زیرا دستم، به  به فکر فاتر و نظر قاصرم رس

ــومین مجلّد نسمة  الّسحر بود و  ــّیات و س اصطالح، بَنِد الوحش

ــت هاى برخى عزیزان مبنى بر نوشتن مقاله اى  اجابت درخواس

ــع فریضه و اداى دینى  ــن نامه ها ـ که فى الواق براى فالن جش

ــته جناب  ــزود تا آن که ماه گذش ــر تکالیفم مى اف مى نمود ـ ب

ــَت ُمَذّکر( درمقاِم تنبُّه  ر إنّما أن ــر ایرانى، به مقتضاى )َفَذکِّ دکت

ــَت َعلَیِهم بُِمَصیِطر( در  ــر این فقیر و البته با رعایت )لَس و تذکُّ

ــان،  ر خودش ــویق و ترغیب حقیر و یا گله مندى و تکدُّ بیان تش

ــر این  ــم آوردن موجبات معنوى طبع و نش ــر در فراه از تأخی

»دیوان؟« کرامند، با تلفن، تسریع و تعجیل در کار را به صورت 

ــیده؟« به این  ــتفهامِى«: »کار دیوان خازن به کجا رس »امِر اس

ــره و مواجب« فرهنگ و ادب توصیه فرمود،  خدمتگزار »بى جی

ــت که الزامًا تحریرات دیگرى را که مى ترسم ُعمرم به  این اس

ــد، هم چنان ناتمام به  ــد و آن تحریرات به پایان نرس پایان رس

ــو نهادم و وقتم را سواى اّیامى که به ضرورت در کمبریج  یکس

به سر مى برم مصروف خازن و دیوان او ساختم و من هلل التوفیق 

و علیه الّتکالن.

 

وصـفمخطوطـه

ــصت وهفت ورق است که با کشیده شدن  مخطوطه محتوى ش

ــده  ــیم ش ــط هر ورق آن ورق به دو صفحه تقس خطى در وس

ــرده ام از یک تا  ــماره گذارى ک ــه مجموع صفحاتى را که ش ک

ــت. از صفحۀ اّول تا صفحۀ سى وهفت  یک صدوسى وچهار اس

ــت تا  ــطر( و از صفحۀ سى وهش ــر هر صفحه هجده بیت )س ب

آخر، بر هر صفحه سیزده بیت )سطر( نگاشته شده است و من 

ــى ندارم توضیح بیشترى  بنده چون به اصل مخطوطه دسترس

دراین باره به طور دقیق نمى توانم بدهم. در صفحۀ شصت و چهار 

کاتب مرتکب سهوى شده و از مصرع اّول بیت سوم آن صفحه 

ــت به تکرار  چهار پنج کلمه را به تصور این که بیت چهارم اس

نوشته که فوراً ملتفت آن شده و بر روى آن خط کشیده است و 

لذا صفحۀ شصت وچهار داراى دوازده سطر است.

آنچه پس از صفحۀ شصت و سوم آمده است دنبالۀ قصیدۀ 

»صادّیۀ«1 مندرجه در صفحات 62 و 63 نیست و نمى دانم آیا این 

مخطوطه در اصل یک صد وسى و چهار ورق بوده و آن ها را پس 

از صّحافى و ته بندى به صورت شصت وهفت ورقه درآورده اند؟ 

و على الّظاهر باید چنین باشد وگرنه چگونه ممکن است کاتب 

فاضل ادیب خوش ذوق خوش خّطى که این مجموعۀ نفیس را 

ــاخته و آن را  گردآورده و زحمت تحریر آن را بر خود هموار س

اختصاصًا براى شخِص خود نوشته است، قصیدۀ صادّیۀ ناتمام 

ــان ناتمام بگذارد و بدون هیچ توجهى  در صفحۀ 63 را هم چن

ــمارۀ 64 را با ابیاتى از قصیدۀ )ضادّیه(2 آغاز کند؟ به  صفحۀ ش

ــه حداّقل یک ورق افتاده  هر صورت پس از صفحۀ شصت و س

ــت که آقاى استاد دکتر یاحّقى که به اصل  ــت و مناسب اس اس

نسخه دسترسى دارند این مسأله را روشن سازند. و باز نمى دانم 

استاِد مرحوم دکتر احمدعلى رجائى آن توضیح واضحات را چرا 

ــصت و هفتم نوشته  ــت ورقۀ اّول و یا آخر ورقۀ پایانى ش بر پش

ــته است یا خیر. و شک  ــت.3 و آیا به این افتادگى توجه داش اس

نیست که حق بود آن مرحوم آن سطورى را که مرقوم فرموده 

ــاءهلل که چنین  ــت و إن ش بر ورق اصلى مخطوطه نمى نگاش

کرده باشد   ـ گو این که به قرارى که از شخِص موثّق معَتمدى 

ــه و تعداد دیگرى از  ــنیدم مرحوم دکتر رجائى این مخطوط ش

ــمتى  مخطوطات را با خود به تهران بُرده بوده )و با توجه به س

ــتان قدس احراز کرده بود این امکان براى  که آن مرحوم در آس

او فراهم بوده است( و سپس، پس از فوت آن مرحوم، متصّدى 

ــان در »بنیاد فرهنگ« داشته است این  ــمتى که ایش بعدى س

مخطوطات را به مشهد برده و به کتابخانۀ مبارکه تحویل داده 

است. در محلى که مرحوم دکتر رجائى آن توضیحات را نوشته 

وسى« مشاهده مى شود  است عبارت: »ألبى جعفر بن محمد الطُّ

که ظاهراً این مخطوطه در تملّک او قرار گرفته بوده و وضع و 

ــم الخط آن عبارت قطعًا از اوائل قرن ششم دیرتر نیست و  رس

به احتمالى همو واقف این نسخه بوده است. زیرا صورت تملّک 

شخص دیگرى در مخطوطه نوشته نشده است.

ــت صفحات 17، 35، 85 به خط نسخ نوشته  بر کنارۀ راس

است: »وقف«، ولى ممکن است این سه مورد به خط أبى جعفر 

ــى نباشد. کاتب عنوان بعضى از قصاید را گاه  بن محمد الّطوس

1. صاد مهمله بدون نقطه.

2. ضاد معجمه. 

3. و چرا آن را بر صفحه اى از کاغذى مرغوب ننوشته و آن را بر پشت جلد ضمیمه نکرده است؟



43 
ـ اسفند ماه 1391 دورة دوم، سال ششم، شمارة پنجم و ششم، آذر 

در طّى یک سطر نوشته و گاه نیز آن را به عبارت مختصرى بر 

باالى ورقه در فوق سطر اّول نگاشته است.

رسمالخـطنسخـه

ــت و البته به  ــم اس ــایر مخطوطات قرن پنجم و شش مانند س

ــم الخّط خاص خود را  ــب در کتابت گویا رس ــبب آن که کات س

ــت که در آن، غالبًا صعوبت هائى براى خوانندۀ  به کار برده اس

ــم چگونه عرض کنم این  ــى پیش مى آورد. و باز نمى دان کنون

ــرد نازنین متذِوّق ادب پرور فاضل أبوالفتح بن علّى بن محمد  م

ــک از شیعیان  بن المرزبان - رحمة هلل تعالى علیه - که بى ش

ــتداران اهل بیت عصمت و طهارت بوده است، از  علوى و دوس

آن جا که به تصریح خودش این مجموعه را براى شخص خود 

ترتیب مى داده و مى نوشته است، آیا به احتمالى مى توان گفت 

ــت، چون  که خیلى به صّحت کتابت یا مکتوب معتنى نبوده اس

خود مى دانسته که چه نوشته است؛ یا آن که اساسًا رسم الخطى 

ــت چنین بوده که بر نقطه گذارى  که او از آن تبعّیت فرموده اس

اهمیتى داده نشود4 و یا آن که احیانًا بعضى از حروف را ننگارد 

و او بر آن رسم الخط کامال آشنا بوده است، لذا خود او خّطش را 

ــته بخواند چون مى دانسته چه نوشته است.  به راحتى مى توانس

ــات مکتوبه، که در اکثر آن،  ــه هر صورت اگر نه در جمیع ابی ب

ــا بعضى از حروف در  ــل الف یا الف و الم تعریف ی ــا حرفى مث ی

ــاقط شده و چه بسیار که کلمه یا کلماتى ساقط شده  کتابت س

ــان کلمه اى  ــد که باید به ظّن و گمان و تخمین و استحس باش

ــود به جاى کلمۀ نوشته نشده  ــب تشخیص داده ش را که مناس

ــت تا به وزن و معنى  تصور کرد و آن را در ضمیر خود نگه  داش

ــراى آن که خوانندۀ گرامى تصور  ــود.5 ب آن بیت خللى وارد نش

ــاده روى عرض کرده ام، خود را  ــد دراین باره مبالغه و زی نفرمای

ــمردم که در هر صفحه صورت صحیح کلمه اى را که  مقّید ش

ــت و یا همان کلمه یا  ــنده نیامده اس حرفى از آن به قلم نویس

کلماتى را که ساقط شده است، در حاشیه بنویسم، و چه بسا که 

آن صورتى که این بنده نگاشته است منطبق با واقع و با لفظى 

ــد و بنابراین خوانندگان  ــاعر استعمال فرموده است نباش که ش

ــمارند  ــان و گمان مقّصر نش محترم این فقیر را در این استحس

ــود آنان به صورت اصلى  ــت نفرمایند؛ و امید آن که خ و مالم

ــت6 راه یابند و خدا کند که نسخۀ  ــاعر آن را گفته اس و آنچه ش

ــود که در عین صّحت و قدمت،  دیگرى از این دیوان یافت ش

ــنى ضبط شده  صورت صحیح آن کلمه یا کلمات در آن به روش

باشد.

 

محتویاتاینمجموعه

ــوان آن را دیوان خازن  ــتى نمى ت ــن مجموعه، که به راس در ای

ــیارى و بلکه اکثریت قاطع اشعار »خازن«  ــت، قطـعًا بس دانس

ــت.  ــى و نه قصیده اس ــامل س ــت؛ زیرا ش مندرج و مضبوط اس

ــتقبال از  ــاعر در اس ــن قصیدۀ این مجموعه را ش طوالنى تری

قصیدۀ غّراى روان شاد »ابوعباده بُحترّى«7 که در مدح اسمعیل 

بن بلُبل سروده و آن را براى »مبّرد« فرستاده بود به مطلع:

ــِج ــوان المفلَّ ــوُء ااُلقح ــَک َض بَِعینی

ــِظ أدَعِج ــر اللّح ــْى فاتِ ــاُظ َعیَن و ألح

سروده و مطلع آن چنـین است:

ــِج ــرقىِّ منب ــى بش اّیام ــقـى هلل  س

ــِج ــىِّ َمنع ــى بغرب ــم األقص ــى الَعلَ اِل

»َمنبج« شهر مولد بُحترى است و خازن قصیدۀ غّراى شیواى 

از سطر  است که  دیلمى سروده  در مدح فخرالّدوله  را  خود 

آخر صفحۀ 32 تا سطر ماقبل آخر صفحۀ 37 این مجموعه 

جاى دارد و مشتمل بر هشتادونُه بیت است. و بقیه مشتمل 

بر سى وهشت قصیدۀ بلند و کوتاه است و امید که در آینده 

ایرانى  این شاعر برجستۀ عربى گوى  اشعار  از  نسخۀ کاملى 

پیدا شود.

 

مقامشعروشاعرىوصنعتانشاِءخازن

ــاعرى توانا  در این که ابومحمد عبدهلل بن محمد خازن، هم ش

ــندۀ توانائى است تردیدى نیست. با وجود تعبیرات  و هم نویس

4. خاّصه آن که شاید در آن زمان هنوز قاعده مطّردى بر امر نَقط و اعجام مقّرر نشده بوده است، گرچه این احتمال بعید مى نماید.

5. و نیز در بسیارى از موارد در اعراب گذارى کلماْت طغیان قلم و سهو و خطایى از کاتب فاضل سر زده است که آن کلمات با اِعراب و عالمت نادرستى ُمعَرب 

شده است.

6. بسیارى از کلمات را این بنده نتوانسته است بخواند و یا حدسى درآن باره بزند.

7. هیچ ایرانى اهل فضلى نباید از »بُحترى« و سینّیۀ شیواى او دربارۀ »ایوان کسرى« غافل بماند. سابقًا نوشته ام که مرحوم رضوان جایگاه عاّلمه قزوینى چندى 

پیش از رحلتش آرزوى شنیدن آن قصیده را فرمود.
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ــناس واالمقام سخن عرب  و تعریفاتى که »ثعالبى«، این کارش

ــون ادب، این »عبدالملک« ایرانى  و این دایرة المعارف همۀ  فن

ــَیر  ــعر و س ــه در حفظ و احاطه بر لغت و نقدالش ــابورى ک نیش

ــت و بیاِن  ــرب، و در فصاحت و بالغ ــات ع ــات و کنای و روای

ــتاد  معانى به مراتب بر »عبدالملک« اصمعى رجحان دارد و اس

هر،  ــمار مى رود، در َیتیمُة الدَّ ــعب ادب به ش بالمعارض همۀ  ش

ــعر و  ــناخت قدر و مرتبۀ خازن در ش از ابومحمد خازن براى ش

نثر عرب بیان فرموده است، جاى تعریف و تعبیر دیگرى باقى 

نگذاشته است.

ثعالبى مى فرماید: 

ــانى را از ابومحمد  ــات دلکش درخش ــر خوارزمى ابی ابوبک

ــتم که هر دو  ــازن برایم خواند، و من از حضرتش خواس خ

قصیده اى را که آن ابیات از آن است به من مرحمت کند و 

او پذیرفت و نسخه اى از آن دو قصیده به من داد و خواندن 

ــى یافتن به شعر خازن شائق ساخت آن  آن مرا به دسترس

چنان که آن را از باد صبا مى خواستم و مى ُجستم، تا آن که 

ــدهلل محمد بن حامد حامدى8 که همواره از میوه هاى  ابوعب

ــاداب و لطائف شهر خود هدیه برایم مى فرستد، گوهرى  ش

گرانبها و ُدّرى یتیم یگانه را از مجموع شعر ابومحمد خازن 

برایم فرستاد، چرا که این هر دو حامدى و خازن، در خدمت 

صاحب بن عّباد مى بودند و ارتباط و مناسبت ادبى میان این 

دو مهر و اُلفتى برقرار ساخته بود، و حامدى نیز کوشش کرده 

ــت از شعر او برایم بفرستد و  بود که هر مقدار که ممکن اس

چنین کرد و آن گوهر گرانبها به دستم آمد و دیرگاهى از آن 

ــتان دلگشا بهره مند شدم، و آوخ که در همان هنگامى  بوس

که من به داشتن آن مجموعۀ نفیس مباهات مى کردم و از 

ــادمان مى بودم ناگهان آن آفت همیشگى  نگهدارى آن ش

ــید و دستى ناپاك و خیانت کار بر آن دراز  کتاب ها بدان رس

شد و آن را از من ربود و چه توان کرد که:

تیر مصائب سخت آزمنِد گنجینه هاست9   

و کدام خوشى است که روزگار آن را تیره و مکّدر نسازد.

)یتیمة، ج3(

ــخن شیواى  ــت که بتواند س ــت و کیس ترجمه به مضمون اس

ثعالبى را آن چنان که باید ترجمه کند؟ 

ــعِر خازن عرض کنم  ــان مى کنم اگر بیش از این دربارۀ ش گم

ــهاب باشد. عظمت مقام خازن در کتابت و انشاء از  اطناب و اس

ــت معلوم  همان دو نامه اى که ثعالبى در خازن نقل فرموده اس

مى شود. 

ــت بالغ بر  ــخه مکتوب اس ــوع ابیاتى که در این نس مجم

ــعر خازن  ــت. براى اطالع اجمالى بر مجموع ش 1922 بیت اس

باید تعداد 241 بیتى را که در یتیمة  الّدهر به خازن نسبت داده 

شده است، بر 1922 بیت این مجموعه افزود که در آن صورت 

ــاعر بزرگ و  ــعر این ش ــداد 2153 بیت در حال حاضر از ش تع

شیواسخن شیعه در دست است.

از جمله اشعار موجود در یتیمة، که در این مجموعه ذکرى 

ــیوائى است در مدح  ــت، آن قصیدۀ زیباى ش ــده اس از آن نش

صاحب بن َعّباد به مطلع:

ــواِء ــن أه ــٰى بی ــؤاُدك نُْهـب ــذا ف ه

ــَن آراِء ـــورٰى بـی ــَک ُش و ذاك رأُی

مشتمل بر سى و یک بیت )که پانزده بیت آن در یتیمة و شانزده 

ــمة الّسحر آمده است و این دو بیت آن  بیت آن در جلد دوم نس

بسیار مشهور و مستشهٌدبه است:

ــق و یو ــًا بالعقی ــزوى و یوم ــًا بُح یوم

ــاِء ــآ بالُخـلیص ــب و یـوم ــًا بالُعـَذی م

ــًة ــداً و آون ــى نـج ــارًة تـنـتـح و ت

ــر تیماِء10  ــوراً َقص ــعب العقیق و ط ش

ــده و  ــن قصیده گرچه به عنوان مدح فخرالّدوله معنون ش و ای

ــت، ولى  ــبیب و تغّزل در مدح اوس اکثر ابیات آن نیز بعد از تش

ّرا / لک الکالم الُحّر یا من غدا / افعالُه َیستعبُد الحّرا )َمن غاب  8. از دوستان ثعالبى است و ثعالبى در مدح او مى گوید: انّى أَرى الفاظک الُغّرا / عّطلت الکافور و الدُّ

عنه المطرب، ص 3(

9. در اصل یتیمة: و سهم الّرزایا بالّذخائر ُمولَع / و أىُّ نَعیم الیکّدرُه الّدهر.که اّولى شطر اخیر بیت »ُخریمى« در مرثیه فرزندش است که مى گوید: َو أعدْدُته ُذخراً 

َق بیننا / و أّى نعیٍم ... بُح ُفرِّ ٍة، و دومى مصرع اخیر بیت ابى صخر ُهَذلى است: َفلَّما أضاَء الصُّ لُِکلِّ ُملِمَّ

10. این قصیده که در دو مأخذ فوق مذکور است و این بندۀ شرمنده در هنگام تصحیح و تعلیق نسمة الّسحرـ به علت غفلتى که در تفّحصم در یتیمة الّدهر 

عارضم شده بود و تصور مى کردم از آن جا که صنعانى رحمة هلل علیه آن را درضمن ترجمۀ خازن از یتیمة نقل کرده است باید در شرح و یا ترجمۀ حال خازن 

باشد و نبود، زیرا که در ترجمۀ احوال صاحب بن عّباد بود، و به سبب تصحیفى که از »خازن« با »حارث« در معجم البلدان روى داده بود و یاقوت آن را از شخص 

سوم دیگرى به نام احمد بن عبدهلل بن حارث، در مدح بنى عباد اندلسى دانسته بودـ در تعلیقات نسمة الّسحر )ص 253( در نسبت آن به خازن تردید کرده ام و 

اینک آن را تصحیح و از خطاى خود استغفار مى کنم.
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ــیار مدح و تمجید کرده  در خالل آن از صاحب بن عّباد نیز بس

است. پس از آن قصیدۀ هشتاد و نه بیتِى مذکور قصیده اى است 

ــتقبال از قصیدۀ فائقه رائقۀ »متنّبى« در مدح سیف الّدولۀ  در اس

حمدانى رحمهما هلل، به مطلع:

ــا لَقى ــؤاُد و م ــا َیلَقى الف ــک م لَِعینی

ــى و ما بَقى ــَق ِمّن ــا لَم َیب ــبِّ م و لِلح

در چهل و سه بیت، و خازن قصیدۀ خود را، باز در مدح فخرالّدوله 

دیلمى، در هفتاد و پنج بیت سروده و مطلع آن این است:

ِق ــوَّ الُمَط ــاِم  الَحم ــْدُو  َش ُقها  ــوِّ ُتَش

ــَرّوِق ــق الم ــُو الّرحی ــا َصْف َو ُتْطِربه

ــتمین  ــطر مانده به آخر صفحۀ 83 تا هش و این قصیده از دو س

سطر صفحۀ 88 مندرج است و کوتاه ترین قصیدۀ این مجموعه 

شامل شانزده بیت و در تهنیت والدت دخترى است که خداوند 

ــت و مطلع آن  ــى على خطیر« وزیر مرحمت فرموده اس به »اب

این است:

ــرا ــَت امـی ــالَم ُکـن ــَت األع اِن رفـْع

ــرا وزی ــت  کـن ــالم  األق ــززَت  ه او 

و از سطر پنجم صفحۀ 58 تا هفتمین سطر صفحۀ 59 مکتوب 

است.

ــب قوافى  کاتب فاضل مخطوطه، قصاید خازن را بر حس

ــت. و  ــته اس ــاخته و مرقوم داش با رعایت حروف الفبا مرتب س

ــروف ت،خ،ذ،ز،س، ــعارى با قوافى ح ــن مجموعه اش در ای

ــعر خازن در  ــت و در آنچه از ش ش،ط،ظ،ع،غ،و موجود نیس

ــت نیز شعرى با قافیۀ این حروف معدود و  یتیمة الدهر آمده اس

مذکور نیست.

کاتب در کتابْت قافیۀ الف مقصوره را مقّدم بر همزه نوشته 

ــت. و مسلّم است که ابوالفتح بن على، ناسخ این مخطوطه،  اس

در زمان نوشتن این دیوان سال هاى جوانى را پشت سرگذارده 

ــه در برخى از کتب ادب و تاریخ،  ــت. و مخفى نماند ک بوده اس

و ِمن جمله تاریخ وّصاف، ابیاتى منسوب به خازن آمده است.

سبکوطرزشعرخازن

قطع نظر از استعداد ذاتى و ُحسن ذوق خدادادى و ُعمق  اطالع 

ــتعمال  ــعر و نثر عرب و تبّحر او در حفظ لغت و اس خازن بر ش

ــاله او در بالد عراق و شام )یتیمة  »غریب« آن، اقامت چندین س

ــرتش با شعرا و ادباى آن سرزمین ها، او را بیشتر  3/326( و معاش

از دیگر شاعران دربار فخرالّدوله و مجدالّدوله و دستگاه صاحب 

ــبک و  ــن عّباد )کافى الکفاة( و ابىالعباس ضّبى )کافى( به س ب

ــعر عرب آشنا ساخت و به مهارتش در به کاربردن لغات  طرز ش

ــتعارات رایج در ادب عرب  غریبه و مصطلحات از کنایات و اس

ــیار افزود. و دو قصیدۀ »جیمّیه« و »حائّیۀ« او شاهد صادقى  بس

بر آن است. خازن بسیار تحت تأثیر شاعر بزرگ نامدار و سهل 

ــاعر حکیم »ابوتّمام  و ممتنع گوى عرب »ابوُعباده بحترى« و ش

ــت و قصاید متعّددى در استقبال از قصاید بُحترى و  طائى« اس

ــروده است و خصوصًا در تشبیب و تغّزل ابتداى آن،  ابی تّمام س

اقتفا بر این دو شاعر بزرگ کرده است. مبالغات و »ایغال«هاى 

ــعر خازن کم نیست و این همان روّیۀ نامطلوب  شاعرانه در ش

عاّمۀ شعراِء مشهور و خاّصه شاعران فارسى زبان است که بیش 

ــه بر  ــه« مى گذارند تا بوس و کم »نُه پایۀ فلک را زیر پاى اندیش

ــعراى دوران غزنوى  ــدوح زند و این مطلب دربارۀ ش رکاب مم

ــاعران عرب سراى  ــلجوقى و باالخّص دربارۀ ش و بویهى و س

ــهـ  که در مقام مدح  ــتگاه صاحب بن عّبادـ  رحمةهلل علی دس

ــر و بال مى داده اند  ــى به تملّق و تصلّف پ ــف از او خیل و توصی

بیشتر صادق است و این »بلّیه« را که با توجه به »احَسن الشعر 

أکذبه«11 از محّسنات شعرى شمرده شده است از زمانى که آن 

شاعر جوانمرگ شیعه، »ابن هانى« )متوّفى یا مقتول 362(، آن 

مطلع کذائى را در مدح المعّز فاطمى ُسرود که:

ــدار ــاَءِت األق ــا ش ــئـَت ال م ــا ِش م

ــاُر القـّه ــُد  الواح ــَت  ــم فأن فــاحـُک

ــٌد)ص( ــىُّ محـّم ــَت الـنـب ــا أن و کأنّم

ــاُر ــاُرَك األنــص ــا أنــصـ و کـأنّـم

ــِه بِ ــُرنا  ُتَبشِّ ــت  کان ــذى  الّ ــَت  أن

ــاُر األخب و  ــاُر  األحـب ــا  ُکتبـه ــى  ف

ــت و بلکه به  ــس از خود را به تبعّی ــاعران معاصر یا پ دیگر ش

مسابقه واداشت و هُلمَّ جّراً، تا این زمان. وهلُل المستعان.

بالجمله دیوان خازن از چنین ایغال ها خالى نیست و او نیز 

11. خدا رحمت کند نظامى گنجوى را که در مقام نصیحت پسرش مى فرماید: 

در شعـر َمپیـچ و در فـِن او                 چـون اکـذب اوست أحـسن او
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مانند دیگر شاعران »صاحب بن عّباد«، با چشم داشت به صالت 

ــاعران و مادحان مى داد و به  ــى که آن بزرگوار به ش و عطایائ

ــاِى »أللُّهى تفتح اللّهى«12 َحلقش براى عطایاى صاحب  مقتض

ــود، گو این که بعدها  ــعرش براى او دل نوازتر مى نم بازتر و ش

ــینان  خازن همان مبالغات و ایغال ها را براى فخرالّدوله و جانش

ــعر خازن  او و صاحب نیز ادامه مى دهد. از خصوصّیات دیگر ش

این است که تلمیح و تضمین و اشارات فراوان به آیات مبارکات 

و اشعار و امثال و اّیام و اقوال عرب و احوال عّشاق مشهور آن 

ــه این بنده در برخى موارد بر کنارۀ صفحه آن را متذّکر  دارد ک

ــاعر بزرگ دیگر آن دربار و آن دستگاه بویهى و  شده است. ش

صاحبى، ابوسعید رستمى اصفهانى ُساللۀ گرامى خاندان بسیار 

ــهور و متمّکن و نیکوکار و قدیمى »بنى رستم«13 اصفهان  مش

است که او نیز در شعر خود همین تلمیحات و اشارات را بسیار 

ــتمى را  ــعر رس ــم »ثعالبى« که ترجمۀ حال و ش دارد و نمى دان

ــًا در یتیمه نقل فرموده آیا  ــعر خازن را ثانی ــه و ش اّواًل و ترجم

ــتمى« را ُرتبًة نیز مقّدم بر خازن مى شمارد یا آن ترتیب را  »رس

ناظر بر این معنى نمى داند و در این که میان »شعراِء صاحب بن 

ــواره مجارات و مناقضات و نوعى  عّباد« - رحمهم هلل - هم

ــابقه در ابداع معانى و در بیان آن در بهترین و مناسب ترین  مس

الفاظ و استعارات بوده شّکى نیست و اشعار رستمى و خازن به 

 صدق این اّدعا شاهد است.

ــنات قصاید خازن »ُحسن مطلع« و »ُحسن  از جملۀ محّس

ــت که خازن آن مطالع را به »براعت  ــریطۀ« آن اس مقطع و ش

ــت و هم چنین اهتمام او به غالب  استهالل« زیبائى آراسته اس

ــاوات و تنسیق الّصفات و  صناعات ادبى و بدیعى از مقابله و مس

ــت و چنین  مراعاة الّنظیر و جناس و غیره و غیره جالب توجه اس

است که خازن را مى توان از پیشتازان میدان شعر عربى شاعران 

ــمرد. احاطه و  ایرانى بزرگ مانند: ابیوردى و اّرجانى و طغرائى ش

ــاید تا اندازه اى »مهجور« نیز باید  ــظ او را در لغات غریبه و ش حف

ــمرد و این خصوصیت یکى از فوائدى است که  از خصائصش ش

در طّى سفرهایش در سرزمین هاى عربى به او عاید شده است.

 

ابومحمـدخـازن

ــر ترجمه و احوال  ــه براى اطالع ب ــت وجوى اجمالى ک با جس

ــه ثعالبى در یتیمة الدهر )ج 325/3ـ  339( در  خازن کردم ُجز آنچ

ــرح  ــل عنوان ابومحمد خازن، و مختصراتى که در ضمن ش ذی

ــر تضاعیف همان فصل  ــاد« و در دیگ ــوال »صاحب بن عّب اح

»شعراى صاحب« آورده است، مع األسف در هیچ مرجع دیگرى 

اثرى از این »خازن« نیست.

این بنده بر ابتداى حال و انتهاى مآل خازن وقوفى سواى 

ــة و در معجم االدباء )ضمن ترجمۀ ابى  آنچه به اجمال در یتیم

ــین صاحب در وزارت(  ــاس احمد بن ابراهیم ضّبى، جانش  العب

ــت و در وفیات االعیان و فوات الوفیات  آمده اطالعى نیافته اس

ــالم ذات النثر  و روضات الجّنات و ریحانة األدب و جمهرة االس

و النظام شیزرى، که به مناسباتى از صاحب و ابوطالب مأمونى 

ــى آورد، و معجم األلقاب  ــخنى به میان م و ابودلف خزرجى س

ابن فوطى و تاریخ بغداد خطیب و بسیارى دیگر از کتب تراجم، 

ــر و در دوره هاى بعدى مثل تاریخ  ــز در تواریخ مثل ابن اثی و نی

ــعراِء مثل لباب االلباب عوفى  ُعتبى و راحة الّصدور و معاجم ش

ــاعر به میان  یا چهار مقالۀ عروضى مطلقًا ذکرى از این مرد ش

نیامده است.

ــالگى از کودکى و  ــب هم که خازن از چند س ــن مطل از ای

ــر جوانى  ــه ُمراِهق و پس ــا دورانى ک ــى؟«اش، ی »غالم بچه گ

ــاله یا کم وبیش، یا آن که جوانى بَرومند بوده  ــانزده س پانزده ش

که به خدمت صاحب درآمده و سپس چه بى ادبى یا کم خدمتى 

ــبب آن، آن  ــت که به س ــه خطائى کرده اس ــرزده و چ از او س

ــت و صاحب او  ــرى صاحب قرار گرفته اس ــان مورد بى مه چن

ــاخته و او از رى؟ یا اصفهان، به تعبیر  ــرود و مغضوب س را مط

ــت و ده سالى در  ــده اس ثعالبى، »مغاضبًا« یا »هاربًا« فرارى ش

ــپس به حّج مشرف شده است  ــر برده و س ــام و عراق به س ش

ــتعطاف از صاحب و  ــر مراجعت به وطن کرده و به اس آخراالم

معذرت خواهى از او پرداخته است، مطلقًا ُجز در همان نامۀ بلیغ 

ــته و قّصۀ تا حّدى  فصیحى که خازن به ابوبکر خوارزمى نگاش

ــاس َضّبى را در التفات نظر  ــۀ خود را و پایمردى ابوالعّب پرُغّص

ــرح نوشته  و عطف توجه »صاحب« به خودش در آن نامه به ش

است مأخذ و مرجع دیگرى به نظر این ضعیف نرسید؛ ولى اگر 

ــلّم الّصدور  آن »توقیعى« که ثعالبى در یتیمة نقل مى فرماید مس

از »صاحب« باشد و از »ُمخَتلقات« و »َمن در آوردى«هاى واضع 

12. عطایا حلقوم ها را باز مى کند.

13. استاد اجل جالل همائى  ـ طّیب هلل ثراه  ـ در تاریخ اصفهان خود شرح مشبعى را دربارۀ این خاندان بیان فرموده است.
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ــان توحیدى، و  ــن نحوه مجعوالت، ابوحّی ــندۀ ماهر ای و نویس

»چشم بَداندیِش« او دربارۀ صاحب یا از خیال اندیشى هاى خود 

ــى محمد الخازن و  ــه: )... و وّقع فى رقعِة أب ــد14 ک خازن نباش

ــتأِذنُه معاودة حضـرته:  ــان ذهب مغـاضبًا ثم کتب إلیه یس کـ

ــنیَن َو َفَعلَْت  ــم نَُربَِّک فینا َولیداً و لَبِثَت فینا ِمن ُعُمِرَک ِس )أَ لَ

ــت بر  َّتى َفَعلَْت(15( باید گفت ظاهراً صاحب مى بایس ــَک ال َفْعلََت

خازن بسیار خشمگین و سرکوفت زننده باشد که شّدت غضبى 

ــمى که فکر و ذهن او را به خود  ــتولى بوده و خش که بر او مس

مشغول داشته به تعبیر این زمان او را به طور »ناخودآگاه« وادار 

ــب  به »تَفرُعن« کند و آن مرد فصیح بلیغ ریزبین به عدم تناس

ــریفه اى را  ــهاد با مقتضاى حال و مقال پى نبَرد و آیۀ ش استش

که َمُقوِل فرعون در خطاب گله مندانه اش به حضرت موسى)ع( 

است، بر نامۀ معذرت خواهى خازن توقیع فرماید!!!

ــش و دلتنگى صاحب و آزردگى او  من بنده نمى دانم رنج

ــیار مبالغه آمیزى  ــار ناهنجار خازن آیا با قصاید طّنانۀ بس از رفت

ــرود از  ــه خازن در طول خدمتگزارى مجّددش به صاحب س ک

دل صاحب محو شد یا میان آنان به فرمودۀ حضرت ابوالفضل 

ــتى« بود؛ ولى مى دانم بر فرض که صاحب از  بیهقى »گرگ آش

او راضى و از مدائحش خرسند شده باشد، به قول »فّراء« که »با 

ــکالى که باء« همزه و نحوۀ قلب و إبدال آن  توجه به ایراد و اش

ــت فرموده: »أموُت َو فى قلبى من الهمزة شىٌء«. در  داشته اس

نفس خازن هم به هر جهتى که بوده، خواه توّقع بیش از حد از 

ــته ها، از »صاحب« بقایاى  صاحب، خواه فراموش نکردن گذش

ــدیدى در دلش ته نشین کرده بوده است؛  کدورت و رنجش ش

ــاِء آن قصاید کذائى در مدح صاحب، پس  چرا که اّواًل او با انش

ــعر و حکم گزاران ُملک  ــات صاحب، که همۀ نامداران ش از وف

ــروده اند، خازن  ــت در مرثیۀ او قصاید فاخره اى س ادب و سیاس

ــت و به قول حضرت  ــاره صاحب را فراموش کرده اس به یک ب

فردوسى)رض(: »تو گوئى که کاموس هرگز نبود« و زبان خازن به 

ــوده نشده است، و ازین بدتر و نفرت انگیزتر  مرثیۀ صاحب گش

ــاًل« یا از قول قاضى أبوالعّباس احمد بن  این که یاقوت، »ُمرس

محمد بارودى، نقل مى کند که:

ــواره به عنوان  ــداِر صاحب هم ــازن کتاب ــد خ ... و ابومحم

ــار« او مى ماند و  ــب، در خانه و »درب ــزارى به صاح خدمتگ

ــوس و خبرچین فخرالدوله بر صاحب و مواظب  خازن جاس

ــت  بر نگهدارى اموال آن خانه مى بود و به محض درگذش

ــتاد و خبر رحلت  ــتاده اى نزد فخرالدوله فرس صاحب، فرس

ــه او داد و فخرالدوله خواّص و نزدیکان خود را  صاحب را ب

فرستاد که خانه را در محاصرۀ خود بگیرند که چیزى از آن 

ــیِد  ــه هائى محتوى رس بیرون نرود، و در خانۀ صاحب کیس

ــار از اموال صاحب در  ــانى که یک صدوپنجاه هزار دین کس

ــان »امانت« بود یافتند و امضاکنندگان آن رسیدها را  نزدش

احضار کردند و آن وجوه را از آنان بازپس گرفتند و... الخ. 

)معجم االدباء 115/6ـ116( 

ــت که احتمال کین توزى و خیانت خازن به صاحب  از این ُروس

داده مى شود و به هر حال صاحب و خازن هر دو به رحمت خدا 

رفته اند و محاسبه شان با این فقیر نیست؛ اما سخنى »ابن اثیر« 

در بیان وفات صاحب دارد که نقل آن را بى مناسبت نمى دانم:

ــتاد  ... و همین که صاحب از دنیا رفت فخرالدوله کس فرس

که خانۀ او را محاصره کنند و اموال موجوده در آن را برایش 

ــاهان  ــند گرداناد خدمت پادش ــت و ناپس ببرند؛ خداى زش

ــى که یک عمر  ــاه بود با کس ــردن را. این کاِر این پادش ک

خیرخواهِى او را کرد و جان در راه خدمت او گذاشت، تا چه 

رسد به دیگرى...

)الکامل 110/9(

ــال و مآل کار خازن و تاریخ والدت و وفات او در مراجعى  از ح

ــت و شاید این  ــترس دارم ذکرى به میان نیامده اس که در دس

خمول ذکر و گمنامى بعدى او بى ارتباط به ناسپاسى اش نسبت 

به »صاحب« نباشد. وهلل اعلم.

ــز ناگفته نماند که در  ــأله نی در دنبالۀ این مطالب این مس

طول قرون، بسیارى از ادبا و دانشمندان که وابسته به دستگاه 

وزیر یا پادشاهى بوده اند به مناسبت آن که نگهدارى و مواظبت 

بر حفظ و حراست کتابخانۀ آن وزیر یا پادشاه و خلیفه به عهدۀ 

ــت، به »خازن« ملّقب و مشهور گردیده و از  آنان واگذار بوده اس

این جمله اند:

ــوف دانشمند بسیار واالمقام أبوعلى احمد بن  1( مورخ و فیلس

ــخ معتبر تجارب االمم و  ــکویه؛ مؤلف بزرگوار تاری محمد مس

ــراق و... متوّفى در 421 که »خازن« کتب ابن عمید  طهارة األع

14. زیرا ثعالبى در فصل »توقیعات« کتاب خاّص الخاّص در میان توقیعات شیواى صاحب این توقیع را ذکر نفرموده است، ص 93.

15. شعراء آیه 18 ـ 19.
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بوده است.

2( ابوعبدهلل محمد بن احمد بن موسى الخازن؛ متوفى در 360 

)انساب سمعانى(.

ــف الکاتب  ــحق بن یوس ــور محمد بن على بن اس 3( ابومنص

الخازن؛ خازِن دارالعلِم بغداد متوّفى در 418 )انساب سمعانى(.

ــین( بن على الخازن الکاتب  ــن )او الحس 4( ابوالفوارس الحس

ــهور بجودة الخط؛ متوّفى در 499 یا 502 )الکامل  ــاعر المش الش

ــخص با نویسندۀ مخطوطه  ابن اثیر، ج 10( )آیا با ُقرب عهد این ش

ممکن است برادر بوده باشند؟(

5( عالءالدین على بن محمد بن ابراهیم الخازن؛ صاحب لُباب 

ــیر الخازن متوّفى 741  التأویل فى معانى التنزیل و ُیَعرف بتفس

)الکنى وااللقاب محّدث قمى)رض((

6( ابن الفوطى در معجم االلقاب و ابن شاکرکتبى در فوات الوفیات 

ــه البته هیچ یک از  ــط نام برده اند ک ــازن« نامى فق از »ابن الخ

نامبردگان فوق، آن ابن الخازن نیستد.

ابوالفتحعلّىبنمحمدبنالمرزبان،کاتبمخطوطه

ــیروان »َوهرز« دیلمى را به کمک سیف بن  پس از آن که انوش

ــپاهیانش همچنان در یمن  ــتاد و او و س ذى یزن به یمن فرس

ــیارى از  ــر وهرز »َمرزبان« بود بس باقى ماندند16، چون نام پس

ــام فرزندان خود را  ــن و به تدریج دیگر بالد عرب ن ــان یم تازی

»مرزبان« گذاردند به طورى که یکى از صحابۀ حضرت رسول 

اکرم)ص( »مرزبان بن نعمان کندى« نام دارد )االصابه، ردیف 7897( 

ــالم - نیز چند نفر  و در میان اصحاب صادقین - علیهما  الّس

مرزبان نام دارند )تنقیح المقال، 279/3( و این اسم در قرون بعدى 

بیشتر رایج شده است.

در قرن سوم و چهارم نیز برخى از بزرگان ادب به »مرزبانى« 

ــهورند و از جملۀ آنانند »ابوعبیدهلل محمد  یا »ابن المرزبان« مش

ــى در 384( مؤلف  ــى« )متوّف ــى المرزبان ــن عمران بن موس ب

ــح که مشهورترین و معتمدترین کتاب در »نقد  عالي قدر الموّش

ــت و نیز کتاب مهم معجم الشعراء، و ابوبکر محمد  ــعر« اس الش

بن خلف بن المرزبان )معروف به ابن المرزبان متوّفى 309( که 

ظاهراً این ُکنیه و عنوان منصرف به هموست که معاشر و رفیق 

ابى العیناِء شاعر )متوّفى 284( بوده است.

ــیارى از  ــه« و »داعیان« مازندران نام بس در دوران »دیالم

ــت و از جملۀ آنان مرزبان  بن محمد بن  ــاهیر »مرزبان« اس مش

ــمت هاى مجاور آن  ــاه آذربایجان و بعضى قس ــافر، پادش ُمس

ــال 346 از دنیا رفته است. از این  ــت که در رمضان س بالد، اس

ــه پسر به نام هاى »جستان« و »ابراهیم« و »ناصر«  »مرزبان« س

ــه از لحاظ زمانى  ــر، 519/8( و با آن ک ــت )ابن اثی ــى مانده اس باق

مى توان تصّور کرد »محمد بن المرزبان« پسر دیگر این مرزبان 

باشد ولى دلیلى بر اصابت این تصور نمى توان یافت. محمدبن 

المرزبان دیگرى هست که یاقوت در معجم االدباء )52/19( از او 

ــه عنوان ابوالعّباس محمد بن المرزبان الّدمیرى یاد مى کند و  ب

ــى به عربى مى شمارد  او را از بزرگ ترین مترجمان کتب فارس

که به قول یاقوت در سال 309 وفات یافته است و على الظاهر 

مى تواند نیاى این ابوالفتح بن على بن محمد بن المرزبان باشد 

ــراى محمد بن المرزبان آتى الّذکر قوى تر و  ولى این احتمال ب

بلکه متعّین است.

یک محمد بن المرزبان هم هست که »ابوحّیان توحیدى« 

او را از کسانى معرفى مى کند که در مجالس شبانۀ صاحب بن 

عّباد حضور مى یافته است و داستانى دراین باره، به نقل از او، در 

االمتاع و المؤانسة )100/2( و داستان دیگرى در مثالب الوزیرین 

ــوت در معجم االدباء )217/6(  ــه نقـل از توحیدى، یاق )409( و، ب

آورده است ـ این محمد بن المرزبان کسى است که »ابن جّنى« 

ــة از او نقل مى کند، و  ــى 392(، در کتاب الّنوادر الممّتع )متوّف

ــعر او را به یاد  ــیرافى )متوّفى 368( هفت بیت ش ــعید س ابوس

ــاء، 160/8(. و على الّظاهر  ــه مى کند )معجم األدب مى آورد و زمزم

ــنوات  ــه را در س ــا توجه به آن که ابوحّیان اإلمتاع و المؤانس ب

ــت مى توان استظهار کرد که این  373 تا 375 تدوین کرده اس

ــت و  ــال 375 زنده بوده اس »محمد بن المرزبان« حداقل تا س

شاید تا سال 385، که سال رحلت صاحب است، نیز مى زیسته 

ــح بن علّى بن  ــت مى کند نِیاى ابوالفت ــى« از او روای و »ابن جّن

ــد که در سال 481 اشعار خازن را براى  محمد بن المرزبان باش

ــد و به هر صورت با فحص نسبًة بلیغى که  خودش نوشته باش

ــت از این »ابوالفتح بن على بن محمد  ــد حقیر نتوانس انجام ش

بن المرزبان«، که نمى دانم آیا نام او همین ُکنیه ابوالفتح است، 

ــانى در مظاّن آن بیابد ولى از همان مختصر عبارت ترقیمۀ  نش

ــخ آن  ــان مخطوطه و با دّقت در »خط« و نحوۀ نگارش ناس پای

مى توان این نکات را استنباط کرد:

16. و به آزادگان یا بنى االحرار مشهور شدند؛ »بُحترى« در سینّیۀ ایوان مدائن مى گوید: اُّیدوا ملکنا و شّدوا قواُه  /  بُکماٍة تحت الّسنوِر ُحمِس... الخ
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ــت که قطعًا جوانى را پشت سر  ــى اس ــخه خط کس 1( خط نس

ــاید در حین کتابت آن  ــت و ُعمرى از او رفته و ش ــته اس گذاش

ــال عمرش میان هفتاد و هشتاد بوده و به هر حال پیرمردى  س

بوده است.

ــیار فاضل بوده است  2( بى  هیچ تردید کاتب مردى ادیب و بس

و تربیت ادبى استوارى داشته است.

ــراى آن که توّهم نرود که »کاتب« ِحرفه اى  3( آن مرد عزیز ب

ــد تصریح مى فرماید که »17.. براى شخص  یا »وّراق« بوده باش

خودش« آن مجموعه را نوشته است.

ــم کاتب ابوالفتح و نام پدرش على و اسم جدش   4( این که اس

محمد است آیا دلیلى بر این است که پدرش، که او را به چنین 

ــّمى و مکّنى کرده است، تعلّق خاطر و احترامى به  کنیه اى مس

ــاعر عالى قدر شیعى امامى،  ــنده و ش وزیر جلیل واالمقام نویس

ــین عمید قمى )ابن عمید پدر(، داشته  ابوالفضل محمد بن حس

ــاى از ابن عمید که  ــودش محمد بوده، به اقتف ــه چون نام خ ک

ــر و مقتول(  ــرش را على و کنیۀ او را ابوالفتح )ابن عمید پس پس

ــر را  ــوده بود، پدر کاتب این مخطوطه نیز کنیۀ پس معین فرم

ــت؟ و ازاین رو مى توان به یقین دانست  ابوالفتح معّین کرده اس

ــندۀ مخطوطه و پدرش شیعى اثناعشرى، و ثانیًا  که اّواًل نویس

ــّخص زمان خود بوده اند و بدیهى است  از طبقات متعّین و متش

ــر از جملۀ ادباء و فضالى سرشناس آن زمان  که این پدر و پس

به شمار مى رفته اند.

ابوالفتح بن على بن محمد بن المرزبان در پایان مخطوطه 

و در ابتداى ترقیمه مى نویسد:

نََجَز شعر عبدهلل الخازن بحمدهلل و توفیقه

ــه مقصود کاتب این  ــت ک ــه مى توان »نََجَز« را چنین دانس البت

است که آنچه را که او از شعر خازن در حفظ یا در دست داشته 

ــت نوشته است )و افسوس که اشاره اى نمى کند که چگونه  اس

ــت و از روى چه مجموعه اى؟ یا  ــت یافته اس ــعار دس بر آن اش

ــتند او در نقل و کتابت  ــر دیوانى از خازن موجود بوده و مس اگ

ــت(؛ ولى  ــت، این مجموعه را فراهم آورده اس ــرار گرفته اس ق

ــال  ــمند آیا در س ــؤال به خاطر مى آید که این مرد دانش این س

ــال که از تألیف  481، یعنى پس از حّداقل قریب پنجاه وپنج س

ــة را ندیده و به آن مراجعه اى  ــته، آیا یتیم یتیمة الّدهر مى گذش

نداشته است؟ و چرا اشعارى را که ثعالبى در یتیمة از خازن نقل 

ــت؟ و فى المثل،  کرده، این کاتب در مجموعۀ خود نیاورده اس

چگونه از قصیدۀ غّراى فریدۀ:

ــواِء اه ــَن  بی ــى  نُهب ــؤاُدك  ُف ــذا  ه

آراء ــَن  بی ــورٰى  ش ــَک  رأُی ذاك  و 

ــت؟ به راستى این ضعیف نمى توانم پاسخ این  بى خبر مانده اس

ــم که چگونه  ــیار تعّجب مى کن ــؤال را حدس زنم، ولى بس س

ممکن است از یتیمة الّدهرى که ابوالحسن باخرزى )مقتول در 

ــال پیش از کتابت این مخطوطه(  سال 467، یعنى چهارده س

ــریف ُدمیة القصر را تألیف فرموده است و آن را دنباله  کتاب ش

ــتطاب قرار داده است، کاتب مخطوطه  و ذیلى بر آن کتاب مس

بى خبر مانده باشد.

***

ــن ضعیف از این مخطوطه بهره بُرد یکى هم  از فوایدى که ای

ــى در مرزبان نامه بدان  ــت که بیتى عربى را که وراوین این اس

ــهاد و تمُثل کرده است و این ضعیف بیش از پنجاه وپنج  استش

ــال است که در جست وجوى گویندۀ آن بیت بودم، بحمدهلل  س

و مّنه در دیوان خازن یافتم و آن بیت در ص 198 مرزبان نامه، 

چاپ کتابفروشى طهران18 )1317(، آمده است:

ــا َفـَرَددُتـه ــًة  امـان ــدىَّ  ل ــت  کـان

ــى ــَتـَردُّ و ُتقَتض ــُع ُتس ــذا الـَودائ و ک

)ص 65(

که از قصیدۀ ضادیۀ خازن در مخطوطه است و این مطلب مؤّید 

ــت که شعر خازن در قرن هاى بعد مورد مراجعۀ فضالء  این اس

و نویسندگان بوده است والحمدهلل تعالى. 

ــتن آن را به عنوان  ــه که این ضعیف نوش ــید آنچ به پایان رس

ــعر ابىمحمد  مقدمه و معرفى نامه اى بر مجموعۀ مخطوطۀ ش

خازن الزم دانست. 

دنا  ــیّ و آخُر دعوانا اَِن الحمدهللِ رّب العالمین و صلّى هلل على س

محمد و آله الطاهرین.

فیالدلفیا

بیستونهماسفند1388

احمدمهدوىدامغانى

■

17. پیش از »لِنفسه« بیشتر حروف کلمه اى محو شده است که فى المثل شاید کلمۀ دعائیه اى براى خود و پدرش بوده است.

18. و خداى رحمت فرمایاد مرحوم حسین پرویز، مدیر فاضل دانشمند و تاریخ دان آن کتاب فروشى را.
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ــیـن گزارش  ــمـارۀ پیش ــیـرافـی« که در ش ــتاد مهـدوی دامغـانی در خصـوص مقالـۀ »مقدمه ای در باب اخبـار النحویین قاضـی س * نامـۀ اس

میراث به چاپ رسیده بود.


